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Aula 2 | História natural da doença 

Meta da aula

Apresentar o conceito de história natural da doença, relacio-•	

nando sua importância para a prevenção de doenças. 

Objetivos da aula

Ao final desta aula, você deverá ser capaz de:

1. definir o conceito história natural da doença;

2. descrever os elementos da história natural da doença.

 
 
Precisamos nos cuidar!

Tereza e Claúdia são amigas, colegas de faculdade e moram em uma cida-

de bem pequena, no norte de Minas Gerais. Apesar de não haver muitos 

médicos especialistas na cidade e de estudarem no mesmo lugar, possuem 

condições e hábitos de vida muito diferentes. 

Tereza pratica caminhada, alimenta-se com qualidade (sem abusar do sal ou 

do açúcar) e mora em uma rua que possui rede de esgoto e água tratada, 

pois aprendeu que deve ter cuidados para evitar que a doença aconteça.
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Fonte: http://www.sxc.hu/photo/1181363
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Já Cláudia abusa do refrigerante e das frituras, é sedentária – não faz qual-

quer tipo de exercício físico, não se importa com a higiene das frutas e dos 

legumes que consome. Além disso, mora em um bairro que não possui rede 

de esgotos eficiente.

Assim, você pode perceber que Cláudia está exposta a uma série de doen-

ças, e Tereza a muito menos enfermidades. É necessário que Cláudia cuide 

mais da saúde, para que não venha a ter nenhuma doença, especialmente 

as que são típicas de má alimentação ou da falta de higiene.

Vendo esse exemplo, você vai conseguir relacioná-lo bem com o que vimos 

na aula passada, sobre as doenças não terem apenas uma causa biológica. 

O estado de saúde ou de doença tem uma série de causas, e elas também 

estão relacionadas às condições de vida das pessoas.

Nesta aula, vamos aprender como avaliar o histórico de uma doença para 

poder ter atitudes de tratamento, caso ela já esteja no indivíduo, ou de pre-

venção, para evitar que ela aconteça.



e-Tec BrasilAula 2 | História natural da doença 27

Afinal, o que significa história natural da 
doença?

Que ideia você tem quando pensa em “história”? Algo que já aconteceu? 

Algo contado por alguém? E “natural”? Algo que venha da natureza, certo? 

Pois bem, se você pensou nessas ideias, está no caminho. 

A história natural de uma doença é uma descrição, ou seja, algo que possui 

uma evolução, do processo de adoecimento de um indivíduo até sua cura ou 

morte. Trata-se de um estudo que acaba sendo um instrumento necessário, 

pois aponta quais métodos podem ser utilizados na prevenção e no controle.

Nessa tarefa, podemos dizer que a visão de unicausalidade da doença é des-

considerada, pois para a história natural da doença existem vários fatores na 

causa de uma doença, ou seja, sua origem e determinação é multicausal.

A história natural da doença é todo tipo de interação entre três elementos:

Figura 2.1: Três elementos que interagem na história natural da doença.

É importante levar em consideração também as características do meio am-

biente que facilitam o estímulo patológico, passando pela resposta do ho-

mem ao estímulo e pelas alterações consequentes da enfermidade, recupe-

ração ou morte. 

A cada um dos elementos é apontado um conjunto de características. Veja-

mos o exemplo da história natural da sífilis, dos autores Leavell e Clarck:

Unicausalidade 
Ter apenas uma causa.

Estímulo patológico
Diz-se de algo que 
acaba possibilitando o 
aparecimento da doença. 
Por exemplo, beber água 
que não recebe tratamento 
algum é um estímulo 
negativo para a saúde, ou 
seja, possibilita que ocorram 
doenças.

Glossário
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Figura 2.2: Características dos três elementos.

Quando a defesa do organismo do homem é baixa, há certas doenças que 

podem contaminá-lo facilmente. Um indivíduo que não tem o cuidado de 

se proteger ao ter relação sexual ou que tem relação com diversos parceiros 

sem proteção, que sai com prostitutas e não toma os devidos cuidados, que 

não é fiel à esposa ou ao marido tem mais risco de contrair doenças sexual-

mente transmissíveis, seja ela sífilis, Aids ou qualquer outra.

É importante dizer que, na expressão “história natural da doença”, a palavra 

“natural” refere-se ao lado biológico da doença. Ela não deve ser conside-

rada como oposição ou até mesmo como uma negação à questão histórica/

social da doença. Na verdade, aqui o natural (biológico) e o social têm, cada 

um, seu papel e não se excluem. 

 

 

Lembre-se! A doença não possui apenas o lado biológico, que fa-

cilita a sua ocorrência. Existe um lado social, existem fatos do coti-

diano da vida do indivíduo, da sua história, que também permitem 

que a doença aconteça. 

 

Dizendo de outra maneira, para definirmos quais são os atos preventivos em 

relação a uma determinada enfermidade, é preciso estar ciente de alguns 

aspectos: 

os fatores de risco que contribuem para que a doença aconteça; •	

os sintomas que um indivíduo com determinada doença pode apresentar; •	

Fatores de risco 
São componentes que 
podem levar à doença. 
Podem, também, 
ser definidos como 
características de um grupo 
da população que apresenta 
mais casos ou incidências de 
uma doença se comparados 
com outros grupos que 
não os tenham ou que 
tenham menor exposição a 
tal característica. Um fator 
de risco pode ser alguma 
característica:

física; •	
psicológica; •	
social; •	
genotípica (características •	
biológicas recebidas dos 
nossos pais);
fenotípica (características •	
resultantes da relação 
do genótipo com o meio 
social, a natureza).

Exemplos de fatores de 
risco: exposição a lixo 
hospitalar, uso de água 
contaminada, presença 
de roedores, animais 
peçonhentos nas ruas e 
casas etc. 

Glossário
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como se manifesta a evolução da doença ao longo do tempo. •	

Conhecendo esses aspectos, fica mais fácil traçar um plano de combate e 

prevenção à doença. Mas o conceito de história natural da doença ainda 

não está terminado! Existem duas fases importantes, que conheceremos a 

seguir.

Fases da história natural da doença

A história natural da doença possui dois períodos, que acontecem de forma 

subsequente: 

período epidemiológico;•	

período patológico. •	

Durante a fase epidemiológica, conhecida também como pré-patológica, a 

doença ocorre quando há uma ruptura no equilíbrio da saúde do hospedei-

ro, que acaba sendo influenciada pelos determinantes que contribuem para 

que a doença aconteça, especialmente quando o hospedeiro está exposto a 

certos riscos, como os que vimos na aula passada. 

O período patológico vem a seguir, quando:

já ocorreu a contaminação e a doença já se desenvolveu; •	

os sintomas da doença começam a se manifestar; •	

o corpo começa a sofrer com as  perturbações causadas pelo hospedeiro.•	

Se não houver tratamento durante a fase do desenrolar fisiopatológico e 

clínico da doença, o quadro da enfermidade pode evoluir para sequelas per-

manentes ou até a morte.  

Vejamos, para entender melhor, o caso da diarreia, uma doença bastante 

comum.

Fisiopatologia
É o estudo do 
comportamento funcional 
das doenças, observado 
quando são alteradas as 
funções orgânicas do corpo, 
permitindo conhecer o 
mecanismo de ação das 
doenças e chegar a suas 
origens.

Glossário
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Fonte: http://biologia.seed.pr.gov.br/arquivos/Image/1colica.jpg

Figura 2.3: A diarreia provoca sérias dores na região do abdome.

Mas antes, devemos lembrar que os determinantes que influenciam a con-

taminação de um indivíduo não possuem uma única causa, nem ela é de-

terminada por um único fator. A contaminação ocorre por um agregado de 

condições e influências, que são sociais, econômicas, ambientais, políticas 

ou culturais, como vimos na aula anterior sobre o processo saúde-doença. 

Sendo assim, dentro do nosso exemplo, seguem as condições e influências, 

e de que tipo são:

fator cultural: desmame precoce etc.•	

fator social, político e econômico: baixo poder aquisitivo etc. •	

fator ambiental: uso de água contaminada etc.•	

E qual a relação desses fatores com a diarreia? 

O desmame precoce deixa o bebê desprotegido, já o leite materno imuniza 

o bebê contra muitas doenças.
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Caso a família não tenha condições financeiras de comprar alimentos como 

frutas, carne, legumes, por exemplo, ou não tenha tido acesso a educação de 

qualidade, que é uma questão social, ela terá seus hábitos de higiene cotidia-

nos afetados. Afinal, sabemos como é importante o hábito de lavar as mãos 

antes das refeições ou após usar o banheiro. E muitas vezes, algumas pessoas 

não aprenderam a ter esse hábito, uma questão de educação ou de cultura.

Na zona rural, por exemplo, muitas vezes é utilizada a água de rios, que 

pode estar contaminada por lixo ou dejetos. 

Esses são apenas exemplos para você entender melhor a influência de cada 

fator, que pode ser um risco, mas não é o único. 

Assim, vemos que é importante conhecer a forma pela qual as doenças se 

manifestam, quando nos baseamos nos fatores que as provocam, para que 

possamos tomar as atitudes corretas na hora do tratamento e da prevenção.

Atividade 1

Atende ao Objetivo 1

Você gosta de caça-palavras? Espero que sim, pois esta é a atividade desta 

aula. Segue um texto, em que você terá de descobrir quais são as palavras 

que completam o trecho e achá-las no caça-palavras.

Em função do  onde vivemos, ficamos expostos a uma série 

de problemas, dentre eles as doenças. Esse processo ocorre quando servi-

mos de , aquele que, em determinadas situações ou meio 

ambiente, permite, mesmo sem querer, o alojamento de um  

infeccioso. Esses fatores etiológicos são os causadores da  e 

atuam conforme as   do homem.
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Por que conhecer as doenças é importante 
para preveni-las?

Apenas lembrando, vimos na aula passada a definição que a OMS dá para 

o termo “saúde”: 

 

“É um estado completo de bem-estar físico, mental e social, e não 

a mera ausência de doença ou enfermidade.” 

 

Alguns estudiosos e cientistas consideram esse “estado completo de bem-

estar” algo inatingível, visto que o ser humano é normalmente exposto a 

uma série de elementos que podem interferir nesse estado.

No entanto, isso não impede que todos os envolvidos com a saúde da po-

pulação trabalhem para que ela aconteça efetivamente na vida das pessoas. 

Por esse motivo, os profissionais da área da saúde, em seu cotidiano, devem 
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conhecer as doenças mais comuns, seus sintomas e quais características o 

corpo apresenta com a evolução da enfermidade, para orientar as ações no 

tratamento e na prevenção.

Essa prática é resultado da medicina preventiva, que surgiu para se con-

trapor à então existente medicina curativa, que apenas atuava quando o 

indivíduo estava doente, agindo com tratamento, internações, compra de 

medicamentos etc. A medicina preventiva, encabeçada por Leavell e Clark, 

por volta de 1950, é baseada em ações voltadas para prevenção.

Fonte: http://www.feliz.rs.gov.br/003/00301009.asp?ttCD_CHAVE=53116

Figura 2.4: Ensinar crianças a escovar os dentes auxilia na prevenção de doenças 
bucais.

Podemos definir prevenção como ações que podem ser tomadas para in-

terromper a evolução de uma doença ou evitar que ela aconteça. Leavell e 

Clark definem prevenção como:

Figura 2.5: O que é prevenção, por Leavell e Clark.
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Podemos perceber, nesse conceito, que para desenvolvermos ações que evi-

tem uma doença é necessário conhecê-la, que atitudes podem contribuir 

para que ela aconteça ou não. Isso se reflete bem na atuação dos profissio-

nais da área da saúde, da vigilância em saúde de uma cidade, e até mesmo 

em você, na sua casa!

 
 
Aids

Falando em prevenção, a Aids é uma das 

doenças mais temidas do mundo. Isso 

acontece porque ela não tem cura. Uma 

das formas de contágio da Aids é por 

meio da relação sexual, e a maior forma 

de prevenção é o uso do preservativo.

Para ter mais orientação sobre a Aids e outras doenças sexualmen-

te transmissíveis (DSTs), acesse o site: http://www.aids.gov.br.

Assim, você descobrirá as formas de prevenção, como se transmite 

e como não se transmite.

 

Vimos que conhecer a história natural da doença é fundamental para im-

pedir que ela progrida. É necessário conhecer como ela se manifesta, para, 

assim, tomar as medidas de prevenção, que também acontecem em níveis 

diferentes. 

Nível primário de prevenção: as ações de intervenção acontecem enquan-1. 

to a pessoa ainda é saudável. Por exemplo: 

Fonte: http://www.sxc.hu/photo/418147
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medidas educativas em relação à higiene; a) 

Fonte: http://www.caete.mg.gov.br/upload/img/%7B6B5E2BA6-E5D0-43D7-
3ECD-AB78C0AAAB1A%7D_225X152.jpg

Figura 2.6: Agente de saúde fazendo a limpeza de pneus jogados a céu aberto, na 
prevenção à dengue.

alimentação nutritiva; b) 

Fonte: http://www.fnde.gov.br/images/stories/NoticiasFotos/merenda_funda-
mental.jpg
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condições de moradia adequadas; c) 

Fonte: http://www.itatiba.sp.gov.br/gcon/usr_galeria_imagens/meio_ambiente/
itatibaverde1.jpg

ida ao médico para exames de rotina. d) 

Fonte: http://www.navirai.ms.gov.br/files/images/Atendimento-medico.jpg

Nível secundário de prevenção: ocorre depois que o indivíduo está infec-2. 

tado, com tratamentos e medidas para inibir o alto risco e as complica-

ções da doença ou a morte.

Nível terciário de prevenção: ocorre após a cura ou o controle da doença, 3. 

com ações direcionadas para a reabilitação do indivíduo. 
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Atividade 2

Atende ao Objetivo 2

Você se lembra de Tereza, nossa amiga lá da Introdução? Certo dia, ela saiu 

para dar a sua já tradicional caminhada, mas resolveu mudar o trajeto. Aca-

bou escolhendo um outro lado do bairro, que ela não sabia que era meio 

descuidado pelo prefeito. Ela percebeu que havia no caminho alguns lugares 

cheios de lixo, com pneus cheios de água suja e esgotos a céu aberto. Aí, 

ela encontrou um primo e parou um pouco para conversar. Logo depois foi 

embora e continuou seu exercício. Uns dias depois, ela estava com febre alta 

e dores no corpo, fora um cansaço que não costumava sentir.

Para não ficar na dúvida e fazer logo um tratamento adequado, Tereza pediu 

que Cláudia a levasse a um hospital, para que um médico avaliasse o que 

estava acontecendo.

Lá, ela contou o que estava sentindo para o Dr. Jaques, que logo suspeitou 

de dengue, pelos sintomas e utilizando seus conhecimentos referentes à 

história natural da doença. Quando disse isso, Tereza imediatamente se lem-

brou do dia em que encontrou o primo naquela parte de seu bairro, com 

água suja e parada. Ela lembrou que é exatamente o lugar em que o vírus 

da dengue mais gosta para colocar seus ovos. Com certeza havia se conta-

minado ali!

Após um exame de sangue, o Dr. Jaques confirmou às duas amigas que Te-

reza havia mesmo sido picada pelo Aedes aegipt, o mosquito que transmite 

o vírus da dengue.

Tereza foi medicada e agora está fazendo o tratamento orientado pelo Dr. 

Jaques.

Agora, vamos à atividade. Complete o quadro a seguir, baseando-se no que 

vimos nesta aula, no caso da Tereza e no seu próprio conhecimento.

Dica: se tiver dificuldades para fazer esta atividade, vá até o posto de saúde 

mais próximo de sua casa, lá eles terão essas informações. Caso não haja 

um posto próximo, acesso o site www.combateadengue.com.br. Destaca-

mos que a dengue é a clássica, pois há também a dengue hemorrágica.
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Histórico natural da doença: dengue

 Elementos Características

Ambiente

Agente 

Hospedeiro

A história natural das doenças é fundamental para o tratamento, pois, para 

o médico atender cada paciente no hospital, ele procura saber como o in-

divíduo se alimenta, onde mora, o que está sentido, para, com base nesses 

dados e a partir de seus estudos, descobrir qual doença aflige aquela pessoa. 

Os outros profissionais ligados à saúde, os gestores municipais, os governan-

tes do país precisam também saber que fatores de risco podem provocar cer-

tas doenças para implementar ações voltadas para a prevenção e o combate 

a elas. A prevenção a doenças e a promoção da saúde são dois pontos cen-

trais no atual sistema de saúde brasileiro, o Sistema Único de Saúde – SUS. E 

para realizar cada um deles, é muito importante conhecer a história natural 

da doença, que foi o tema de nossa aula de hoje.

Resumo

A história natural da doença pode ser entendida como o processo de de-•	
senvolvimento da doença, desde a contaminação até a cura ou a morte.

A história natural da doença acontece com a relação entre a tríade agen-•	
te, hospedeiro e meio ambiente.

Há duas fases no desenvolvimento da história natural da doença: pré-pato-•	
gênico, que acontece antes de o indivíduo adoecer, e o patogênico, quan-

do o indivíduo já manifesta os sintomas da doença e deve ser tratado.

Para que os profissionais de saúde exerçam atividades de prevenção, é •	
fundamental conhecer a história natural da doença.
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Informação sobre a próxima aula

Na próxima aula, iremos estudar a história de um movimento que surgiu no 

Brasil nos anos 1970, após o qual surgiu o SUS. 

Respostas das atividades

Atividade 1

Em função do MEIO AMBIENTE onde vivemos, ficamos expostos a uma série 

de problemas, dentre eles as doenças. Esse processo ocorre quando servimos 

de HOSPEDEIRO, aquele que, em determinadas situações ou meio ambiente, 

permite, mesmo sem querer, o alojamento de um AGENTE infeccioso. Esses 

fatores etiológicos são os causadores da DOENÇA e atuam conforme as  CA-

RACTERÍSTICAS do homem.
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Atividade 2

Histórico natural da doença: dengue

 Elementos Características

Ambiente Caixas-d’água, barris, tambores, tanques e cisternas, 
devidamente fechados. Água parada em vidros, 
potes, pratos e vasos de plantas, garrafas, latas, 
pneus, calhas de telhados, drenos de escoamento, 
canaletas, blocos de cimento, além de outros locais 
em que a água da chuva é coletada ou armazenada.

Agente Aedes aegypti

Hospedeiro Homem
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